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Schooljaar 2018-2019 : mei - juni
Jaarthema: Een hart voor de natuur…
Ze zijn geplaatst. Op de daken van onze school liggen momenteel bijna zestig
zonnepanelen. Zij voorzien onze school nu van elektriciteit. Het is echt wel leuk om
bij mooi weer de elektriciteitsmeter te zien terugdraaien. Dit is opnieuw een actie
met positieve gevolgen in het kader van ons jaarthema.
Soms kan de natuur ook hard zijn. Dat ondervonden we tijdens de voorjaarsstorm
van 10 maart. Het afdak van de lagere school moest er aan geloven.
We werken momenteel aan het plan voor de vernieuwing van het afdak.
De komende maanden gaan we
natuurlijk verder. We doen mee aan de actie ‘Toeters en bellen’
om te voet of met de fiets naar school te komen. Ook de
verplaatsingen naar het zwembad blijven we te voet doen. Zo
zorgen we voor minder uitstoot en luchtvervuiling.
Naast al deze acties zullen we met het zonnige weer zeker ook
genieten van de mooie natuur om ons heen met a.o.
leerwandelingen naar een natuurpark of onder leiding van de
natuurouders de planten en dieren in de buurt leren kennen. Het worden nog twee gevulde maanden.

Personeel 2018-2019:
Juf Pascale blijft afwezig tot 30 juni. Juf Axelle blijft tot het einde van het schooljaar in de klas.
Juf Katrijn van het secretariaat is afwezig tot 19 mei.
Middagtoezicht: Voor de paasvakantie namen we afscheid van meester Martin en juf Sadia. Hun jaartje wijkwerking
zat er al op. We verwelkomen juf Linda (di,do en vrij) en juf Anita (ma) die samen met meester Benny voor de
leerlingen van het lager zorgen. Meester Jeanot (di/vrij) en Maria (ma/do) zullen voor de oudste kleuters zorgen.

School in actie
Oudste kleuters maken kennis met SUPERHELDEN
In de groene, gele en oranje klas leerden we over SUPERHELDEN : wie zijn superhelden, wat doet een superheld?
Kunnen wij zelf superhelden worden en hoe? De kleuters hadden ons al verteld dat een superheld iemand is die iets
goed doet voor anderen, vaak met speciale krachten. De kleuters deden dus hun best om ook een superheld te
worden: we maakten een transformator die ons kon veranderen in een superheld, we knutselden maskers zoals ook
de echte Batman, Spiderman of Mega Mindy dragen en we probeerden elke dag iets goed te doen voor een bepaald
vriendje in de klas!
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Carnaval
Op donderdag 21 maart bij het doorbreken van de lente, vierden we als eerste school in Temse
carnaval. Dat gaat zoals elk jaar gepaard met een stoet in de Rozenwijk. Naast de ‘Strooien
Hoedjes’ was ook prins Polle van de partij. De ouderraad verzorgde de koffiestop ten voordele
van Broederlijk Delen (opbrengst 125 euro). Het was een opnieuw een mooie stoet. De sfeer
zat er goed in bij de terugkeer op de speelplaats. Alles ging zelfs zo snel dat er bijna geen tijd
meer was voor het liedje van prins Polle. ( foto’s vind je op de facebookpagina )
Xander uit L5B is dit jaar tot jeugdprins verkozen. We wensen hem proficiat en verwelkomen
hem graag volgend jaar in onze stoet als jeugdprins.
Paasspel
Vier dagen voor de start van de
paasvakantie is Kato de kip
langs geweest op onze school. Kato
zat met een probleem! Als ze een ei
wou leggen dan viel het altijd stuk
op de harde ondergrond. De
kinderen hebben Kato helpen
zoeken naar een oplossing zodat
haar eieren onbeschadigd bleven.
Door de dag heen konden de
kinderen tijdens de verschillende activiteiten pluimen verdienen om in het
legmandje van Kato te leggen. Op het einde van de schooldag zat Kato met een nieuw ei. Ze heeft dan de test
gedaan boven het legmandje met al de verzamelde pluimen van de kinderen. Het resultaat was zacht. Het ei van
Kato bleef heel. Kato vond het super dat onze kinderen zo veel pluimen hebben verzameld en daardoor een super
zacht legmandje had.

Afscheid van juf Veerle, welkom moeke Veerle
Dat juf Veerle sinds begin dit jaar op pensioen gesteld was, wisten julie al. Daar
hoort natuurlijk ook een feestje bij.
Het heeft even geduurd, maar op 5 april konden we haar verrassen. Met een
smoesje werd ze naar school gelokt.
Daar stonden we haar met alle leerlingen op te wachten. We loodsten haar naar
de turnzaal waar ze gekroond werd.
De kleuters hadden een show in elkaar
gestoken. Daarna werd ze overladen met
herinneringscadeautjes van alle klassen.
De leerlingen van het vijfde en zesde
leerjaar hadden een filmpje gestuurd vanuit Spa. Het was echt haar dag.
Een beetje triest om afscheid te moeten nemen van juf Veerle. Maar we zijn
waarlijk een katholieke school waar het paasgebeuren centraal staat. Nog
diezelfde dag kwam de opstanding en werd Moeke Veerle geboren. Je zal haar
dus af en toe nog wel terug zien op school. We vinden het ook heel fijn als
mensen verbonden blijven met de school.
Zo hebben we ook opa Herman en (Oom?) Jan die zich blijven inzetten voor ‘hun’ school.

Het tweede leerjaar op bezoek bij de apotheker
Op donderdag 14 maart ging het tweede leerjaar op stap. We
leerden bij wero over de verschillende beroepen. Daarom
gingen we op bezoek bij de apotheek. Het regende die dag erg
hard, en toen we aankwamen waren we dan ook allemaal erg
nat. Eenmaal binnen legde de apothekersassistente ons uit wat
ze allemaal maken. Wist je dat de apotheker zelf ook zalfjes en
pilletjes maakt? Ze toonde ons ook waar alle medicijnen liggen
en hoe de apotheker dat gemakkelijk kan terugvinden. We
vonden het allemaal erg interessant en stelden heel leerrijke
vragen. Wie weet worden de kinderen van het tweede leerjaar
later ook wel apotheker?
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Geldweek in het derde leerjaar
Tijdens de week van het GELD van 25 tot 31 maart 2019 speelde het derde leerjaar het spel BUDGETPRET.
Ze kregen als opdracht een schooluitstap te plannen met een vastgesteld budget.
Op een speelse en toffe manier leerden de kinderen een budget beheren, prijzen vergelijken, keuzes maken, rekenen
met geld en beslissingen nemen in groep.
We kunnen niet vroeg
genoeg beginnen om
kinderen met geld te leren
omgaan en bewust te maken
van de waarde van geld.
Ook zakgeld is een
belangrijk onderdeel van
financiële opvoeding. Het
leert kinderen op kleine
schaal een budget beheren.

Nieuws uit de zorgklas: kangoeroewedstrijd
In maart vond de kangoeroewedstrijd plaats. Dit is een wereldwijde
wiskundewedstrijd voor echte rekenknobbels.
Ook bij ons op school werden een aantal kinderen uit verschillende klassen
uitgedaagd voor deze wedstrijd. Tijdens de les kunnen ze als ze klaar zijn met
de klastaken aan deze opdrachten werken. Daarnaast mochten ze een paar
keer oefenen in de zorgklas alvorens de wedstrijd echt van start ging.
Ondertussen is de wedstrijd afgelopen en zijn de resultaten bekend! Een
proficiat aan onze winnende deelnemers.

Bosklassen in Spa met het vijfde en zesde leerjaar:
Op maandag 1 april trokken de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar met de bus naar Spa. En neen, dat was
geen grap!
Onder leiding van juf Nele, juf Vicky, juf Tania, meester Bert en stagejuf Lotte, ruilden deze 44 leerlingen de
schoolbanken een weekje in voor de prachtige natuur van de Ardennen. Op de website van de school kon je hun
avonturen dagelijks volgen, met een verslag én geïllustreerd met veel foto’s. http://heiligharttemse.be/bosklassen/
Ook hier nog even een korte samenvatting van hun verblijf in de bossen:
De week startte zonnig en de sfeer zat direct goed. Op de eerste dag maakten
we al meteen een stevige wandeling van ruim twee uur in de omgeving van
ons domein. We sloten de dag af met een groot tikspel en kropen – helemaal
nog niet moe – in onze slaapzakken. De tweede dag was het gedaan met het
mooie weer. Vooral letterlijk dan. We bezochten in de druilerige regen de
Venen van Malchamps en stapten de hele weg terug langs klaterende beekjes
door de prachtige bossen. ’s Avonds werd onze kennis getest met een leuke
quiz. Op woensdag bleven we op ons domein waar we in de voormiddag een
oriëntatiespel deden, in de namiddag waagden we ons aan een
touwenparcours met death-ride én een spannende lasershooting.
Die avond genoten we van een gezellige bingoavond met tal van leuke
prijsjes! Dag vier begon met een lesmoment, een sluipspel en een
creatieve activiteit met natuurmaterialen. In de namiddag stond een
bezoek aan de stad Spa, en de fabriek Spa Monopole op het
programma. In onze mooiste fuif-outfit dansten we de laatste avond uit
en de nacht in. Vrijdagochtend was het inpakken geblazen en trokken
we een laatste keer de bossen in alvorens we met de bus terug naar
Temse reden. Het was een week om nooit meer te vergeten!.

Familienieuws
Afscheid:
 Robert Pieters, grootmoeder van Alex (L3) en Sam (L5A).
 Mevr. Paula Vangeel, de moeder van Bruno Machiels (lid van het schoolbestuur).
Nieuw leven:
 Alixe Smet, kleindochtertje van juf Leen Schoenaerts ( turnjuf )
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NIEUWS van de ouderraad
Op zaterdag 23 maart organiseerden we met de ouderraad ons jaarlijkse
eetfestijn. Maar liefst 213 personen kwamen een lekker bord spaghetti of
overheerlijke couscous eten. Dankjewel aan alle helpende handen om
van deze avond mee een succes te maken. Dankjewel aan alle
aanwezigen voor de leuke en gezellige sfeer. De opbrengst van ons
eetfestijn zal volledig gedoneerd worden aan de school om te investeren
in een mooier en groter afdak na de stormschade.
Enkele dagen eerder verkochten we met de ouderraad koffie, thee en
fruitsap tijdens de carnavalstoet van de school. Een mooie opbrengst van
125 euro gaat volledig naar Broederlijk Delen.
De bestelling van de schoolfoto’s gebeurde dit jaar voor de eerste keer
digitaal. Op woensdag 24 april vond een oudercafé plaats waar we de ouders wegwijs maakten bij deze nieuwe
manier van bestellen. Zo kan elke ouder via een persoonlijke log-in-code de mooiste foto’s van zijn/haar spruit
bekijken en bestellen.
En op zaterdag 8 juni staan we uiteraard ook samen met de ouderraad paraat om van het jaarlijkse schoolfeest een
leuke gezellige namiddag te maken. Iedereen welkom!
Heb je vragen, suggesties of interesse in de ouderraad? Mail naar ouderraad@edu.heiligharttemse.be.

Afspraken in herinnering:
We merken dat een aantal afspraken wat verwaterd zijn. We brengen ze graag even in herinnering, gelieve hiermee
rekening te houden.
 Tijdig aanwezig zijn op school. De leerlingen mogen vanaf 8.15 op de speelplaats. Dan is er toezicht. Wees
tijdig aanwezig. De lessen starten om 8.30, wie dan aankomt is te laat.
 Middagpauze: Wie ’s middags thuis gaat eten komt tegen 12.50 terug naar school. Niet vroeger, anders zal
er ook middagtoezicht worden aangerekend.
 Betalingen gebeuren bij de klasleerkracht, niet op het secretariaat.
 Sinds de paasvakantie gaan alle klassen van het lager wekelijks zwemmen op donderdag. Deze verplichte
zwembeurten worden betaald via de maximumfactuur. Vergeet je zwemzak niet op donderdag!
 Ouders wachten aan de schoolpoort tot het tweede belsignaal om hun kind op de speelplaats af te halen.
Gelieve de uitgang en het fietspad niet te versperren.
 ’s Ochtends krijgen de kinderen fruit of groenten mee, geen koeken. In de namiddag kan een droge koek.
Geen chips of snoep meegeven bij het middagmaal of als tussendoortje.
 Bij ruzies of meningsverschillen tussen leerlingen vragen we om steeds de leerkrachten hierover te
informeren of info te vragen. Zij zullen dit verder opnemen en mee oplossingen zoeken. Het kan niet dat je
als ouder andere leerlingen hierop aanspreekt. Laat dit over aan de leerkrachten. Als je de ouders kent, kun
je wel met hen in gesprek gaan en je bezorgdheden delen. ( zie pestactieplan op website )
 Noteer je naam op je brooddoos, drinkbus, kledij … Zo weten we steeds voor wie het bestemd is en kunnen
we het terugbezorgen.

Inschrijvingen
Voor het schooljaar 2019-2020 verlopen de inschrijvingen via het digitale aanmeldingssysteem.
De aanmeldingsperiode is afgelopen. De ouders die zich aangemeld hebben krijgen nu een ticket voor inschrijving.
Daarmee komen ze naar school om zich in te schrijven.
Wie zich nog niet aanmeldde en toch bij ons naar school wil, kan dit doen vanaf 28 mei 2019. Dan zijn er vrije
inschrijvingen voor de beschikbare plaatsen.

Liesbet Slegers op bezoek bij de kleuters
Op 22 april, net voor onze carnavalstoet, was Liesbet
Slegers op bezoek in de kleuterklassen. Zij is auteur en
tekenaar van verschillende kinderboeken. Karel en
Kaatje zijn haar hoofdpersonages. Ze heeft heel wat
boeken over beroepen. In elke klas vertelde ze een
verhaal uit een boekje en maakte ze reuzegrote
tekeningen. Het was een heel fijne ervaring om een
schrijfster in de klas te hebben. Onze juffen lezen vaak
voor uit de boekjes van Liesbet. Wil jij dat ook graag
doen, dan kun je terecht in de bibliotheek.
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Kalender schooljaar 2018-2019

Noteer de activiteiten al op je kalender 

Mei:
woensdag 1 mei
donderdag 2 mei
vrijdag 3 mei
zaterdag 4 mei
zondag 5 mei
6mei – 10 mei
maandag 6 mei
dinsdag 7 mei
donderdag 9 mei
vrijdag 10 mei
vrijdag 10 mei
vrijdag 10 mei
woensdag 15 mei
donderdag 16 mei
donderdag 16 mei
donderdag 16 mei
vrijdag 17 mei
zaterdag 18 mei
dinsdag 21 mei
woensdag 22 mei
donderdag 23 mei
donderdag 23 mei
dinsdag 28 mei
woensdag 29 mei
woensdag 29 mei
donderdag 30 mei
vrijdag 31 mei

Dag van de Arbeid
geen school
allen
NM zwemmen in twee beurten
lager
leefrapport
lager
18.00 Vormselviering
kerk Tielrode
start Ramadan
fietsparcours op school ( fiets meebrengen tijdens turnles )
19.30 ouderraad
leraarskamer
leden
Zoobidoe klasuitstap
groene klas
NM zwemmen in twee beurten
lager
leerrapport
lager
oneerlijke lunch
ISA-site
L6
NM bezoek aan de Sint-Jozefkliniek te Bornem
L3
NM badminton (L3-L4) en dans (L1-L2) inschrijven via juf Leen
kleuterboemeldag
K3
VM Levend verkeerspark ( fiets meebrengen ! )
L4
NM zwemmen in twee beurten
lager
oefenen fietsexamen ( fiets meebrengen )
L6
10.00 Eerste Communie
kerk Tielrode
NM natuurproject ‘ Moord in de poel’
L5
boerderijbezoek
‘De Roos’
jongste kleuters
Rollebolle
K2
NM zwemmen in twee beurten
lager
NM Kriebelbeestjes ( door natuurouders )
L1A + L1B
boerderijbezoek
‘Annemie & Dirk’
jongste kleuters
fietsexamen
L6
OLH Hemelvaart
geen school
allen
brugdag
geen school
allen

juni
maandag 3 juni
dinsdag 4 juni
woensdag 5 juni
woensdag 5 juni
donderdag 6 juni
vrijdag 7 juni
zaterdag 8 juni
maandag 10 juni
dinsdag 11 juni
donderdag 13 juni
dinsdag 18 juni
donderdag 20 juni
donderdag 20 juni
dinsdag 25 juni
woensdag 26 juni
woensdag 26 juni
donderdag 27 juni
donderdag 27 juni
donderdag 27 juni
vrijdag 28 juni
vrijdag 28 juni
vrijdag 28 juni

oudercontacten
KO
oudercontacten
KO
LABO in de klas
L4
Suikerfeest
NM zwemmen in twee beurten
lager
NM generale repetitie schoolfeest
KO + LO
schoolfeest
allen
pinkstermaandag
geen school
allen
NM zintuigenwandeling ( door natuurouders )
L2A + L2B
NM zwemmen in twee beurten
lager
20.00 schoolraad
leden
NM zwemmen in twee beurten
lager
NM zwemmen in’Meerminne’ Beveren
oudste kleuters
schoolreis
KO + LO
15.30 overgang K3-L1(De kleuters blijven in NM op school)
ouders K3
18.00 diplomauitreiking leerlingen
ouders L6
9.00 eucharistieviering einde schooljaar
lager
NM zwemmen in twee beurten
lager
oudercontacten
lager
vrij podium ( door leerlingenraad )
11.30 afscheid zesde leerjaar
allen
namiddag geen school voor de leerlingen
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